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Kateřina Janoušková se ve své diplomové práci zabývá otázkou modality ve finštině, 

konkrétně zkoumá čtyři epistemická modální slovesa a způsoby jejich překladu do češtiny. 

Kontrastivní pohled je v tomto případě velmi zajímavý zejména proto, že zkoumaná slovesa 

nemají vždy jednoznačný překladový ekvivalent a škála použitých prostředků je proto velmi 

pestrá. 

 

Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. Úvodní, poměrně obsáhlá, kapitola je věnována 

obecně modalitě ve finštině i češtině a autorka se pokusila o porovnání pojetí modality u 

sloves ve finské a české lingvistice, které vykazují jisté rozdíly. Druhá kapitola velmi stručně 

pojednává také o zvláštnostech překladového jazyka a otázce tzv. překladových univerzálií, 

což však nakonec není při analýze příliš využito. Je však třeba ocenit, že se autorka seznámila 

s množstvím dostupné finské i české sekundární literatury. Ve třetí kapitole je velmi podrobně 

popsán korpusový materiál, jímž byla finská beletrie a její překlady do češtiny (využit byl 

paralelní korpus InterCorp v8 a celkem zkoumáno 743 konkordančních řádků).  

 

Vlastní analýza překladových ekvivalentů zkoumaných sloves (voida, saattaa, taitaa a 

mahtaa) je provedena v kapitole čtvrté, kde se u všech sloves předkládá podrobný rozbor tři 

až čtyř nejfrekventovanějších překladových kategorií i celkové shrnutí. Autorka se věnuje 

také okrajovému kombinování několika modálních specifikátorů i dvěma zajímavým 

záporným vazbám modálních sloves s allativem (Alll + ei voi mitään, All + ei mahda mitään), 

jejichž překlady se často pohybují na hranici frazeologie. Nabízí se otázka, zda zařazení 

frekventovaného slovesa voida neodpoutalo trochu pozornost od dalších tří sloves, která jsou 

z kontrastivního hlediska možná zajímavější právě pro absenci jednoznačného ekvivalentu.  

 

Drobné nepřesnosti se týkají interpretací některých příkladů, příp. jejich zařazení k jisté 

kategorii překladu. V některých pasážích se občas objevuje i zbytečné opakování (např. s. 16). 

Přestože se diplomantka nevyhnula drobným formálním nepřesnostem (např. chybějící 

kurzíva u př. 2 a 3 na s. 11, nejednotný zápis citací i děl v seznamu použité literatury – et al./a 

kol.; Příjmení, rok/ Příjmení: rok) či překlepům (např. s. 14, 15, 17, 34, 64), jde o velmi 

přehledně a důsledně zpracovanou DP, která je přínosem pro popis finské epistemické 

modality v kontrastivní perspektivě.  

 



Domnívám se, že práce Kateřiny Janouškové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci 

a navrhuji ji ohodnotit známkou výborně. 

 

V Praze, 7. 9. 2016     Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. 

       vedoucí práce 

 

 

 


